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VICHY woda termalna 150ml
 

Cena: 29,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie kojące, łagodzące, nawilżające, regenerujące,
wzmacniające

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

L’Oréal

Postać woda termalna

Przeznaczenie pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry mieszana, normalna, podrażniona, sucha,
wrażliwa

Wiek bez względu na wiek

Opis produktu
 

W 100% czysta, naturalna Woda Termalna. Doskonale łagodzi podrażnienia, wspiera naturalne mechanizmy obronne skóry, stymuluje
regenerację komórek. Swoje właściwości zawdzięcza wyjątkowemu pochodzeniu. Wydobywana z głębi skał magmowych, zawiera aż 15
minerałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania skóry.

SKUTECZNOŚĆ

Woda Termalna Vichy kryje w sobie wyjątkowe właściwości 15 cennych minerałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
skóry. Słynie ze swoich właściwości łagodzących, wzmacniająco-ochronnych oraz regenerujących. Wspiera profesjonalną pielęgnację,
przywracając skórze naturalny i promienny wygląd. Dzień po dniu znikają zaczerwienienia oraz suchość i szorstkość.
Woda termalna z Vichy wydobywana jest w sercu wulkanicznego rejonu Owernii we Francji. Mocno nasycona minerałami, zachowuje
swoją czystość i dobroczynne właściwości.

Wysoka skuteczność potwierdzona badaniami klinicznymi:

o 20% mniejsza widoczność zaczerwienień,
o 52% zredukowane uczucie ściągnięcia i pieczenia,
o 83% mniejsza suchość skóry.

Już po 7 dniach stosowania, widoczne są spektakularne efekty. Redukuje uczucie dyskomfortu spowodowane podrażnieniami i
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zaczerwienieniami.
Woda termalna z Vichy jest hipoalergiczna. Nie zawiera konserwantów ani środków zapachowych. Spełnia wymagania skóry wrażliwej i
skłonnej do podrażnień.

PRZYJEMNOŚĆ

Woda Termalna Vichy zapewnia poczucie komfortu przez cały dzień. Przeznaczona do codziennego stosowania, koi, wzmacnia i
regeneruje skórę. Z każdym dniem skóra nabiera zdrowego wyglądu, jest przyjemnie miękka w dotyku.

SPOSÓB UŻYCIA

Wodę termalną należy stosować każdego dnia: rano i wieczorem przed nałożeniem kremu. Na dokładnie oczyszczoną twarz wystarczy
rozpylić niewielką ilość płynu, trzymając pojemnik w odległości ok. 30 cm od twarzy, odczekać chwilę, a następnie delikatnie osuszyć
skórę chusteczką.
Wodę termalną można stosować o dowolnej porze, by przedłużyć trwałość makijażu, odświeżyć lub ukoić skórę.
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